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Agenda
24 december
25-12-2021 t/m 10-01-2022
Maandag 10 januari

Kerstviering op school
Kerstvakantie kinderen zijn op 24 december vanaf 12.00 vrij
Studiedag, kinderen zijn vrij

Extra week vakantie
We horen vanavond wat het kabinet heeft besloten over een mogelijke extra week vakantie. In deze nieuwsbrief
gaan wij nog even uit van de ‘normale’ situatie. Het team en de oudercommissie zijn in november en december
altijd druk in overleg om plannen te maken en de organisatie te bespreken voor alle decembervieringen. De
plannen voor het sinterklaasfeest zijn dankzij de steeds wisselende maatregelen al vaak aangepast en ook de
organisatie en planning voor de kerstviering zal waarschijnlijk moeten worden aangepast.
Wij willen de ouders van de oudercommissie alvast enorm bedanken voor hun inzet en flexibiliteit, ze blijven
onvermoeibaar meedenken en de gemaakte plannen omgooien, dit wordt door het team enorm gewaardeerd!
Na de persconferentie van vanavond overleggen alle scholen van OT Noord over de mogelijke extra week
vakantie. Daar informeren wij u deze week verder over.

Zelftests kinderen groep 6 t/m 8
Via de overheid zijn er zelftests bezorgd voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Het advies vanuit de overheid is om
de kinderen uit deze groepen preventief twee keer per week thuis te testen. Wij als school delen deze tests alleen
uit. Mocht uw kind klachten hebben, dan is een zelftest sinds kort voldoende om met een negatieve testuitslag
weer naar school te gaan.

Kerstviering out of bed gala
We starten vrijdagochtend 24 december om 8.00 uur op
school in onze eigen groep met een gezamenlijk
kerstontbijt. We maken er een feestelijke ochtend van
en de kinderen mogen verkleed in het thema naar
school: out of bed gala.
Na het ontbijt maakt elke groep in zijn eigen klas er een
gezellige ochtend van. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij.
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Voorstellen nieuw MR lid
Ik ben Janke Hof, mem van Jurre (groep 5), Yinthe (groep 3) en Ids (bijna 2 jaar) en getrouwd met Gerke de Boer.
Wij wonen aan de Grêft 4. Sinds december van dit jaar lid van de Medezeggenschap Raad van de Gielguorde.
In oktober werd de oproep gedaan voor de openstaande plek. Door mijn werk, was het de afgelopen jaren niet
mogelijk. Maar een andere baan maakt dat ik op deze manier kan meedenken aan het schoolbeleid. Een leuke
uitdaging die ik met beide handen aangrijp.
Mochten er zaken zijn die jullie graag bespreekbaar willen maken in de MR, laat het dan gerust weten. Schiet mij,
of een van de andere leden aan (namens de ouders Pieter-Willem Seffinga en Rene Koopmans). Dit kan natuurlijk
bij het schoolplein of op een andere manier.

Sinterklaas
Vrijdag 3 december was Sinterklaas samen met zijn pieten bij ons op school. Het was even paniek omdat de
pieten op het dak stonden en er niet af konden, maar gelukkig was daar de brandweer die ze te hulp schoot. De
kinderen van de Gielguorde hebben als gezamenlijk cadeau een uitgebreide knikkerbaan-set gekregen waar al
heel veel mee gespeeld is. Ondanks de extra beperkingen, hebben wij een heel leuk Sinterklaasfeest gehad.
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Schoenendoos actie
Ook dit jaar zijn de briefjes voor de schoenendoos actie uitgedeeld. De
schoenendoos kan worden ingeleverd op 18 december tussen 14.00 en 15.30
bij de Doarpstsjerke. De contactpersoon is Boukje Jilderda, mocht het op dit
inlevermoment niet lukken dan kan er contact worden opgenomen met haar
(06 458 275 96).

Slecht weer beleid
In de laatste jaren hebben we te maken met adviezen vanuit het KNMI in verband met het weer. Men geeft met
waarschuwingscodes de impact van gevaar door weersomstandigheden aan. In onderstaande tekst staat hoe wij
daar in OT-Noord mee om gaan.
Het KNMI geeft adviezen. Weersomstandigheden kunnen zeer plaatselijk zijn. Onder alle omstandigheden (en
codes) is het de inschatting en de verantwoordelijkheid van leerkrachten en andere collega’s van het OT om zelf
te bepalen hoe-, wanneer- en of- zij naar het werk kunnen komen. Wij gaan er van uit dat iedereen zijn uiterste
best doet om op school te zijn. Is de leerkracht later, of mocht het zelfs ook in de loop van de dag echt niet lukken
om naar school te komen, dan is de LoCo het aanspreekpunt.
De LoCo maakt dan op basis van de meldingen van de collega’s een inschatting of de school die dag:
- Gewoon open is (met eventueel organisatorische maatregelen);
- Gedeeltelijk gesloten is;
- Gesloten is maar wel opvang biedt voor kinderen die nergens anders heen kunnen;
- Geheel gesloten is;
De LoCo heeft hierover contact met de directeur (Arnold Oosterdijk) en communiceert het besluit ook zo snel
mogelijk (via mail / website/ Parro) naar de ouders.
Uitgangspunt is dat we kinderen altijd wel eerst proberen op te vangen. Mogelijkheden voor de LoCo’s zijn ook
om ouders nadrukkelijk te vragen kinderen thuis te houden, de lessen later te laten beginnen of de school eerder
te sluiten. Elke situatie is anders en vraagt om eigen oplossingen.
Codes weeralarm
Code groen = geen bijzonderheden Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke
weersituaties.
Code geel = wees alert Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak
voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat
het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.
Code oranje = wees voorbereid Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er
kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden
afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.
Code rood = onderneem actie Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de
samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij
ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het
weerfenomeen zich voordoet.
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Doe- en ontdek atelier
Wij zijn dit schooljaar gestart met 1 kleutergroep met het doel om gedurende dit schooljaar een tweede
kleutergroep te starten. Daar moest alleen nog wel een ruimte voor gecreëerd worden. Vanuit onze visie dat
kleuters vooral moeten ervaren en spelen, is er op een andere manier naar de beschikbare ruimtes van onze
school gekeken. Wij hebben een brede gang en een magazijn naast het kleuterlokaal dat wij willen verbouwen tot
een doe- en ontdek atelier. Het magazijn is vorige week door wat fanatieke leerkrachten opgeruimd en
leeggehaald, de container naast school is vast niet aan de aandacht ontsnapt. De aannemer heeft akkoord
gekregen voor de verbouwing die waarschijnlijk in de voorjaarsvakantie gaat plaatsvinden. En de bestellingen
voor de inrichting van het atelier stromen al binnen. Ons doel is om in maart van start te gaan, daar informeren
wij tegen die tijd over.

Kerstbomenactie
Elk jaar wordt er vanuit de gemeente Leeuwarden een kerstbomenactie georganiseerd. Omdat wij ons vooral
willen richten op onderwijs en helaas al veel lesdagen hebben moeten missen, hebben wij besloten om hier dit
jaar niet aan mee te doen.

Vacature leerkracht groep 8
Wij hopen zo spoedig mogelijk een nieuwe collega aan ons team toe te voegen. Er is een vacature rondgestuurd
zowel binnen onze stichting als via divere onderwijsnetwerken. Er zijn momenteel aardig wat vacatures op veel
basisscholen in onze regio maar er zijn weinig sollicitanten. Tot de
kerstvakantie worden de dinsdagen en donderdagen zoveel
mogelijk intern opgelost.
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